
MEMÒRIA REGIDORIA OCUPACIÓ I EMPRESA 2020

La regidoria d'Ocupació, Formació i Empresa, situada en la C/ Sant Mateu, 3 dins
de  l'enclavament  denominat  Àgora  Alcoi,  disposa  d'un  espai  propi  (Àgora
Promoció)  en  interacció  amb la  resta  de  seccions  que  la  integren.  En aquest
exercici 2020 es donarà continuïtat a la tendència de treball dels anys precedents,
consolidant les àrees d'actuació.

El  departament,  en permanent  procés d'adaptació a les exigències del  mercat,
realitza projectes orientats a l'increment de l'ocupació i al desenvolupament
econòmic  del  municipi.  Així  doncs,  articula  estratègies  que  contribueixen  al
creixement sostingut de l'àrea en la qual opera, actuant per a impulsar aspectes
soci econòmics que milloren la qualitat de vida dels ciutadans, a través del foment
d'activitats generadores de riquesa i ocupació.

Les àrees d'actuació  en les  quals  treballa  la  Regidoria  d'Ocupació,  Formació i
Empresa per a l'anualitat 2020 seran les que a continuació s'enumeren:

EMPRE
ORIENTACIÓ LABORAL
FORMACIÓ
EMPRENEDORIA
GESTIÓ DE SUBVENCIONS
FORMACIÓ PROFESSIONAL
INNOVACIÓ
EMPRESA 

Les partides pressupostàries vinculades a aquestes accions són:

Activitats Agència Desenvolupament Local                                              20.000 €
Activitats Promoció Econòmica                                                                25.000 €
Activitats Àgora                                                                                           30.000 €
Activitats Promoció Plans d'Ocupació                                                       50.000 €

Aquestes línies, es concretaran en accions a realitzar amb el pressupost assignat
al Departament.
 

 OCUPACIÓ

L'objectiu  que  es  persegueix  és  millorar  les  taxes  d'ocupació  a  Alcoi,
aconseguint  que  les  empreses  obtinguen  els  perfils  professionals  que
demanden. Així mateix, potenciar la capacitació, atracció i retenció del talent



en  el  territori  que  afavorisca  la  competitivitat  i  el  creixement  del  teixit
empresarial.

Activitats destacades:

- Portalemp: Portal d'Ocupació dissenyada per a la intermediació laboral  entre
empreses i demandants d'ocupació.

-  Fòrum  per  l'Ocupació:  Iniciativa  organitzada  conjuntament  amb  el  Campus
d'Alcoi  de la UPV per a oferir  un lloc de trobada entre empreses,  estudiants i
titulats que busquen una oportunitat laboral i orientació que millore la seua carrera
professional.

 ORIENTACIÓ LABORAL

La meta d'aquesta línia d'actuació és acompanyar a les persones en l'anàlisi
de la seua situació laboral, en la classificació de les seues potencialitats i en
l'establiment  dels  seus  objectius  professionals  per  a  afrontar  de  manera
efectiva el seu procés de cerca d'ocupació i inserció laboral a través de la
planificació, disseny i desenvolupament d'un Itinerari Personalitzat d'Inserció
(IPI).

Activitats destacades:

- Tutories individuals: Atenció personalitzada dirigida a aturats o persones
en situació de millora d'ocupació.
 
- Tallers Formatius Grupals: Disseny, organització i  impartició de tallers
destinats a persones desocupades en situació de cerca activa d'ocupació.

- Prospecció del  Mercat  de Treball: Per  a  conéixer  les necessitats  del
mercat laboral s'han protocolitzat visites a empreses. En elles, es dóna a
conéixer el servei d'intermediació laboral del Departament i l'eina Portalemp.

 FORMACIÓ

Formar a persones en situació  de desocupació perquè milloren els  seus
perfils professionals i facilitar-los l'accés al mercat de treball, és la meta que
es persegueix  en aquesta àrea.  El  disseny de plans formatius  propis  es
realitza en funció de la demanda existent  en el  mercat  de treball  en els
diferents sectors productius.

Activitats destacades:



- Pla de Formació per a la Millora de l'Ocupabilitat: Programa formatiu
dirigit a aturats per a proporcionar-los la qualificació professional necessària
per a exercir una ocupació concorde a les necessitats del mercat laboral. 

- Tallers d'Ocupació: Programa mixt d'ocupació i formació que té com a
objectiu  incrementar  l'ocupabilitat  de  les  persones  desocupades,  amb  la
finalitat  de  facilitar  la  seua  inserció  laboral,  combinant  la  formació  amb
l'ocupació, mitjançant la realització d'accions formatives en alternança amb
la  realització  d'obres  o  la  prestació  de  serveis  d'utilitat  pública  o  interés
social. 

 EMPRENEDORIA
L'objectiu és continuar la tasca de dinamització de nous actors de l'economia local,
promovent  la  creació  de  noves  empreses  i  una  economia  basada  en  el
coneixement,  assessorant  emprenedors durant la posada en marxa de la seua
idea de negoci així com, articulant un conjunt d'actuacions que propicien l'impuls
revitalizador de la mentalitat emprenedora.

Aquesta línia  d'actuació  es  realitzarà fonamentalment  en col·laboració
amb el CEEI de València-Alcoi.

Activitats destacades:

- Tutories Individuals: Atenció personalitzada dirigida a emprenedors.

- Concurs idea -T: Iniciativa realitzada en col·laboració amb el Campus d'Alcoi de
la  UPV  i  els  centres  d'FP  de  la  ciutat,  encaminada  a  augmentar  l'esperit
emprenedor  dels  estudiants  i  mentoritzar-los  en  la  simulació  de  la  posada  en
marxa dels seus projectes empresarials.

- Activa Àgora: En col·laboració amb el CEEI, l'Ajuntament d'Alcoi desenvolupa
un Programa que orienta i  tutela  a  emprenedors  en el  procés de definició  del
projecte i el llançament de la seua empresa. Es tracta d'un programa intensiu de
tres mesos d'entrenament  i  capacitació en el  procés de definició del  projecte i
llançament de noves empreses.

-  Àgora  Co-Working: Espai  compartit  en  el  qual  emprenedors  interessats  a
desenvolupar el seu projecte a la nostra ciutat poden utilitzar un espai que els
facilitarà el desenvolupament de la seua idea de negoci i els permet tindre un lloc
per  a  treballar  i  relacionar-se,  seguint  models  de  desenvolupament  endogen
àmpliament estesos en el nostre marc relacional i econòmic. El Departament de
Promoció  Econòmica,  com  a  gestor  de  l'espai,  connecta  i  crea  oportunitats
professionals  entre  i  per  als  seus  membres  oferint  la  disponibilitat  de  tots  els



espais  per  a  les  necessitats  empresarials  dels  emprenedors,  així  com
l'assessorament i tutorització dels diversos projectes.

- Ajudes Inmpuls: Partida pressupostària que augmenta a 75.000 €.

El  projecte,  que enguany aconsegueix la seua 8a edició,  es configura com un
programa municipal  d'ajudes  per  a  emprendre,  amb l'objectiu  de  donar  suport
econòmic  a  les  persones  emprenedores  en  els  diversos  períodes  de
desenvolupament  del  seu  projecte  d'empresa.  En  anteriors  edicions  s'han
consolidat les ajudes Empren, Micro i Arrend Alcoi, destinades respectivament a
ajudes als emprenedors en l'inici i gestació del seu projecte, a ajudar-lo a afrontar
les despeses inicials de creació del mateix i en el de facilitar-li la seua incorporació
al  teixit  industrial  de  la  ciutat  mitjançant  ajudes  al  lloguer  de  l'espai  per  a
desenvolupar els seus projectes. 

D'altra banda, davant la demanda dels sectors econòmics locals, i d'acord amb
ells, es preveu la creació de tres nous grups d'ajudes, per a consolidar empreses
que  ja  porten  un  determinat  temps  en  funcionament,  per  a  ajudar-les  a  la
comercialització  i  el  màrqueting  dels  seus  productes  i  una  específica  per  a
indústries del sector tèxtil, per les especials necessitats i característiques de les
mateixes 

 GESTIÓ DE SUBVENCIONS
La  fi  que  es  persegueix  en  aquesta  línia  d'actuació,  és  captar  de  les
diferents  administracions  d'àmbit  provincial,  autonòmic,  nacional  i
internacional  fons  per  a  desenvolupar  activitats  que  contribuïsquen  a
l'impuls  econòmic  de  la  ciutat.
La  majoria  d'aquestes  subvencions  tenen  un  impacte  directe  en  la
contractació de persones per a treballar a l'Ajuntament d'Alcoi.

Activitats destacades:
- Programa Avalem Territori
- Programa Avalem Joves
- Programa Avalem Experiència
- Subvenció Diputació Activitats de Promoció Econòmica
- Subvenció AEDL

 FORMACIÓ PROFESSIONAL

Es persegueix la dinamització i promoció de la Formació Professional afavorint la
inserció laboral dels estudiants i egressats d'aquesta etapa formativa. 



Activitats destacades:

- Xarxa FP : L'Ajuntament d'Alcoi pertany des de l'any 2012 a aquesta 
organització formada per 33 ciutats de 15 països europeus que posseeix la missió 
de millorar la qualitat de la FP en tota Europa mitjançant el desenvolupament 
d'estratègies comunes de mobilitat entre ciutats.
 
- Jornada Erasmus +: Esdeveniment que reuneix en Àgora a estudiants de la FP
de la ciutat interessats a participar en el Programa Erasmus +.

- Consell de la FP:  Òrgan consultiu del Consell Econòmic i Social de la ciutat,
creat al juliol de l'any 2018 per a fomentar l'FP i la inserció laboral dels estudiants
d'aquest  nivell  formatiu.  El  Consell  de  la  FP  defineix  anualment  un  Pla
d'Actuacions  desenvolupat  per  l'equip  de  la  Regidoria  d'Ocupació,  Empresa  i
Formació.
 
- Fira d’Habilitats: Dirigida a estudiants en la qual es “mostra fent” les ocupacions
en les quals es tradueixen les diferents famílies professionals de Cicles Formatius
que s'imparteixen a la ciutat.
 

 INNOVACIÓ 

La partida pressupostària vinculada és: Activitats Innovació 20.000 €. 

En aquesta àrea d'actuació s'inclouen a iniciatives com a Indústria 4.0, innovació
social,  entre  altres.  Aquest  Projecte  serà  participat  amb  la  col·laboració  dels
agents  empresarials  de  la  ciutat,  el  Campus  d'Alcoi  de  la  UPV  i  organismes
dependents de la Generalitat dedicats al suport i difusió de la innovació entre els
sectors econòmics.

Activitats destacades:

- Xarxa Innpulso: Xarxa, de la qual l'Ajuntament d'Alcoi forma part, integrada per
72  ciutats  espanyoles  que  actua  com  a  fòrum  de  trobada  de  tots  aquells
Ajuntaments que pretenen avançar en la definició i aplicació de polítiques locals
innovadores  i  els  objectes  de  les  quals  són  el  reconeixement,  col·laboració  i
millora dels processos innovadors en tots els aspectes de la ciutat, no solament
els de caràcter econòmic, sinó que s'inclouen tots els que poden incidir sobre el
concepte innovador de la ciutat.
- Càtedra del coneixement: Partida pressupostària de 30.000€ Emmarcada en la
col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, al seu Campus d'Alcoi i
amb la finalitat de seguir l'objectiu marcat en la mateixa que és l'establiment d'un
marc d'actuació per a la col·laboració entre la Universitat i  l'Ajuntament d'Alcoi,



aquesta fomenta la realització de diverses activitats conjuntes que es concreten en
diferents esdeveniments encaminats al foment i difusió de la ciència en diferents
etapes educatives. Concretament estan destinades a alumnes de Primària (Màgia
de  la  Ciència),  Secundària  (Setmana  Jove  de  la  Ciència),  Batxiller  i  Cicles
formatius (concursos)  i  estudiants  universitaris  (projectes d'alumnes i  intercanvi
acadèmic) i  la societat en general (Setmana de la Ciència,  Universitat d'Estiu i
Expociencia).

-ÀgoraLab: Imbricada  en  els  processos  d'innovació  econòmica,  però  també
educativa, Àgora Lab és una activitat municipal dedicada a la robòtica educativa.
S'imparteixen cursos i tallers per a xiquets i formadors amb la finalitat d'introduir
als interessats en l'esperit maker, desenvolupant aplicacions de robòtica, domòtica
i electrònica així com la programació de jocs. Per a això s'utilitzen mitjans open
source / open maquinari com Arduino, Raspberry Pi, impressió 3D... promovent
l'ús creatiu de les noves tecnologies.

EMPRESA
La política de promoció i ajuda a l'empresa esdevé una de les bases d'aquesta
línia  d'actuació  vinculada  al  concepte  Indústria  4.0  mentre  incideix  en  la
introducció de les tecnologies digitals en les empreses.
 
Mitjançant el fenomen de transformació digital aplicat a la indústria de producció i
l'important canvi de mentalitat que això suposa en nom del foment de l'economia
circular, com una oportunitat de negoci, vista com un sistema d'aprofitament de
recursos  on  prima  la  reducció,  la  reutilització  i  el  reciclatge  dels  elements,
conceptes  que no  són en  absoluts  aliens  a  la  nostra  indústria  i  que  s'han de
recuperar i dignificar com a opció de futur per a aquesta.

Activitats destacades:

- Activitats que fomenten la Innovació i la I+D.+i, que permeten al nostre sector
empresarial oferir productes diferenciats i d'alt valor afegit.

- Accions de suport a les PIMES en el seu procés de creixement ja que són un
dels  mes  dinàmics  del  nostre  teixit  econòmic  i  que  serveixen  per  a  generar  i
impulsar àmbits clau del desenvolupament econòmic de la ciutat.

-  Activitat  en  col·laboració  amb  la  Cambra  de  Comerç  de  a  les  mesures
d'internacionalització  de  les  empreses,  perquè  aquestes  augmenten  la  seua
competitivitat, guanyen visibilitat i en definitiva, es produïsca un impacte positiu en
la societat local.
 
-  Iniciatives  que  contribuïsquen  a  la  diversificació  de  l'economia  local,
secundant noves alternatives econòmiques i connectat els sectors emergents de



la ciutat. Es donarà a més, suport a aquells projectes que sorgisquen dels diversos
centres educatius locals. 


